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Creació d’un bloc amb Blogger® (VI): enllaços en finestra nova 

Quan afegim un enllaç URL des d’un text o una imatge, automàticament es genera el codi que conté la 
instrucció que indicarà al navegador que ha d’enllaçar a aquests continguts. Observeu el codi font (des de la 
vista Modificar Html) d’un enllaç des de la paraula INCA a la pàgina de l’ajuntament d’aquesta localitat: 

Com es pot comprovar no heu aplicat encara cap tipus d’atribut a la paraula (ni tipus de font, ni negreta...). 
Per defecte, la instrucció farà que la pàgina enllaçada s’obri a la mateixa finestra on està actiu el nostre bloc. 
Si l’usuari tanca la finestra ho farà per complert, sortint també del bloc. 

Per evitar que això passi cal afegir una etiqueta específica que forçarà al navegador a obrir l’enllaç en una 
finestra nova, de manera que si l’usuari la tanca es mantindrà oberta en una altra finestra la visualització del 
bloc.
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Aquesta etiqueta HTML és target=”_blank”. Cal inserir‐la entre el tancament de les cometes que indiquen 
l’adreça web i el tancament de l’etiqueta amb el símbol >. 

La incorporació s’ha de fer des de la vista Modificar Html: 

§ Situeu el cursor entre les cometes i el símbol > 
§ Creeu un espai amb l’espaiador del teclat (no us oblideu!) 
§ Escriviu a continuació target=”_blank”
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Per comprovar el funcionament feu Visualització prèvia o publiqueu l’entrada i observeu el comportament 
del navegador. 

Quan necessiteu inserir aquesta instrucció en entrades més complexes només cal cercar amb deteniment 
l’acabament dels enllaços i escriure la instrucció al lloc corresponent per a cada un d’ells:


